Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen ´St. Hubertus´

Reglement Landjuweel van Gelderland
Goedgekeurd ALV te Zevenaar d.d. 25 maart 2010

Artikel 1

Landjuweel
Ter viering van een lustrum van de Federatie zal telkenmale voor de Federatie
een “Landjuweel van Gelderland” worden georganiseerd.

Artikel 2

Buitengewoon Landjuweel
Een buitengewoon Landjuweel, vast te stellen door de Algemene Leden Vergadering
op voorstel van het Federatiebestuur, kan worden gehouden bij bijzondere gelegenheden
van provinciale, nationale of internationale betekenis.

Artikel 3

Inhoud Landjuweel
Het Landjuweel bestaat uit een grootse demonstratie van wat er leeft in, en gepresteerd
wordt door het schutters- en gildewezen. Het Landjuweel bevat naast demonstraties in
het kader van het voorgaande in ieder geval de volgende activiteiten:
• Het Landjuweel koningschieten.
• Een optocht van alle deelnemende verenigingen.
• Een kerkelijke viering, bij voorkeur in de openlucht.
Optioneel:
Een receptie ter gelegenheid van het lustrum van de Federatie en/of een symposium
betreffende een onderwerp dat gerelateerd is aan het schutters- en gildewezen.
Een muziek-, toneel en/of ander cultureel evenement.

Artikel 4

Deelname

4.1

Deelname is mogelijk voor de bij de Federatie aangesloten verenigingen.

4.2

Tevens is deelname mogelijk voor verenigingen die zijn aangesloten bij andere
Nederlandse of buitenlandse Federaties, mits deze bij de EGS zijn aangesloten.

4.3

Verenigingen die niet bij één van bovengenoemde Federaties zijn aangesloten,
kunnen slechts deelnemen na expliciete goedkeuring door het bestuur van de Federatie.

Artikel 5

Demonstraties / wedstrijden

5.1

Aan de demonstraties is geen wedstrijdelement verbonden.

5.2

Het is mogelijk dat het Federatiebestuur toestemming verleent om naast, doch
niet in plaats van, de genoemde demonstraties op onderdelen ook wedstrijden
te organiseren.
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5.3

Artikel 6

Deze wedstrijden tellen echter niet mee voor de Federatieve promotie- en
degradatieregelingen.

Cultureel gedeelte Landjuweel

6.1

Met betrekking tot artikel 3.5 wordt eenieder in de gelegenheid gesteld tot het
inzenden van muziek, toneelstukken, gedichten, korte verhalen, kunstuitingen
enzovoort, betreffende het Schutters- en Gildewezen.

6.2

Brede inbreng vanuit de bij de Federatie aangesloten verenigingen is hierbij zeer
wenselijk.

6.3

Een expositie van beeldende kunst en van de historie, beide betrekking
hebbende op het schutterswezen, kan hier ook bij worden betrokken.

Artikel 7

Wie organiseert het Landjuweel
Het landjuweel zal worden georganiseerd door één of meerdere verenigingen uit
de Kring welke in het lustrumjaar aan de beurt is volgens het roulatiesysteem.
De roulatie is als volgt vastgesteld:
• Kring de Achterhoek
• Kring Rijk van Nijmegen De Betuwe
• Kring Montferland
• Kring de Liemers.

Artikel 8

Organiserende vereniging

8.1

Voor het organiseren van het Landjuweel moet de aan te wijzen vereniging een
zodanige reputatie genieten dat zij in staat geacht wordt een goed Landjuweel
te organiseren.

8.2

Tevens dient zij de beschikking te hebben over een goed geoutilleerd feestterrein.

8.3

Het gemeentebestuur ter plaatse moet zijn volledige medewerking verlenen.

Artikel 9

Evenementvrije periode rondom het Landjuweel
In de periode van 14 dagen voorafgaande aan het Landjuweel en 14 dagen na
afloop ervan mogen geen andere evenementen of festiviteiten in Federatief
verband of in Kringverband worden georganiseerd.
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Artikel 10

Evenementenkalender in het jaar van het Landjuweel
In het jaar van het Landjuweel dient de evenementenkalender rekening te houden
met een zo groot mogelijke deelname aan het landjuweel.
De ledenvergadering is daarom gerechtigd, op voordracht van het Federatiebestuur,
het aantal evenementen in het jaar van het Landjuweel te beperken.

Artikel 11

Organisatie comité
Om een Landjuweel te organiseren benoemt de organiserende vereniging een
organisatiecomité.
Dit comité wordt aangevuld met:
• Minimaal 2 leden uit het Federatiebestuur
• Minimaal 1 lid uit het Kringbestuur

Artikel 12

Voortgangscontrole op organisatie

12.1

Twee jaar voor het Landjuweel zal een concept programma ter goedkeuring worden
aangeboden aan het Federatiebestuur.

12.2

Ieder half jaar daarna zal een bijgewerkt programma ter goedkeuring worden
overlegd aan het Federatie bestuur.

12.3

Het organisatiecomité brengt 6 weken voor de vastgestelde datum van het
Landjuweel uitvoerig verslag uit aan het Federatiebestuur.

Artikel 13

Financiële bijdrage aan de Federatie

13.1

De organiserende vereniging is aan de penningmeester van de Federatie een
vergoeding verschuldigd ter dekking van de door de Federatie te maken kosten in
het kader van het Landjuweel. De hoogte van deze vergoeding wordt in onderlinge
samenspraak vastgesteld.

13.2

Dit bedrag dekt de personele inzet van de Federatieve commissies, de huur van
Federatief materiaal en is een bijdrage in de kosten van een eventuele receptie
of symposium.

Artikel 14

Inschrijfgeld
Aan de deelnemende verenigingen wordt een inschrijfgeld in rekening gebracht,
dat niet hoger mag zijn dan het inschrijfgeld voor een Federatief concours.
De inschrijfgelden worden geïnd door de penningmeester van de Federatie.
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Artikel 15

Receptie / symposium

15.1

Het aanbieden van een receptie en/of de organisatie van een symposium wordt
in goed overleg tussen Federatiebestuur en organiserende verenigingbepaald.

15.2

Uitgangspunt is om ieder geval in de “gebruikelijke” jubileumjaren (50, 75,100)
een receptie aan te bieden.

Artikel 16

Uitnodigingen
Het organisatiecomité zorgt voor de uitnodigingen voor alle festiviteiten met
uitzondering van de uitnodigingen voor de receptie en/of het symposium welke
van de Federatiebestuur zullen uitgaan.

Artikel 17

Foto reportage
Het organisatiecomité draagt zorg voor het tot stand komen van een passende
fotoreportage van het Landjuweel, welke zal worden aangeboden aan het
Federatiebestuur.

Artikel 18

Erecomité
Het organisatiecomité draagt er zorg voor dat er een erecomité wordt gevormd
uit vooraanstaande personen van (inter)nationaal, provinciaal, regionaal tot
plaatselijk niveau.

Artikel 19

Herinnering
Aan alle deelnemende verenigingen wordt een passende attentie als herinnering
aangeboden. Ontwerp en uitvoering dienen door het Federatiebestuur te worden
goedgekeurd.

Artikel 20

Financieel verslag
Binnen 6 maanden na afloop van het Landjuweel zal door de organiserende vereniging
het financieel verslag, het uiteindelijke draaiboek en het verslag van de evaluatie aan
het Federatiebestuur worden overhandigd.
Deze stukken dienen ter kennisoverdracht aan de volgende organisatoren.
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Artikel 21

Landjuweel koningschieten
Het Landjuweel koningschieten wordt geregeld in het reglement
Federatie- en Landjuweel koningschieten
In dit reglement zijn naast de bepalingen aangaande de wedstrijd, ook de rechten
en plichten van de Landjuweelkoning vastgelegd.

Artikel 22

Gulden Boek
Het Federatiebestuur zal er zorg voor dragen dat in het Gulden Boek van de
Federatie in woord en beeld verslag wordt gedaan van het Landjuweel.
De Landjuweelkoning zal hierin met name worden genoemd.

Artikel 23

Wijziging van dit reglement
Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten door de Algemene Leden
Vergadering van de Federatie, bij meerderheid van stemmen.

Artikel 24

Onvoorziene gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van
de Federatie.
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